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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της αριθ. 14/24-07-2020  Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου  Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας 
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με  διακριτικό τίτλο 
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» 
 
Αριθ. Αποφ.40/ 2020 Θέμα: 2ο  

Έγκριση πρακτικής άσκησης ενός (1) σπουδαστή ΔΙΕΚ 
 
 
Σήμερα 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ συνήλθε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής 
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με 
διακριτικό τίτλο  «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που 
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας,  με αρ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και 
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 858/22-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που 
στάλθηκε  στον καθένα  Σύμβουλο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. 
Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι μέλη δηλαδή : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  Μπάτσης Χρήστος 
2.  Λιούγας Δημήτριος 
3.  Ούτσκας Πέτρος 
4.  Αδραμάνης Αθανάσιος 
5. Μίχου Μαρία 
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
                  1.  Τζέκου Χριστίνα 
                  2.  Λούγκα Ευστρατία 
                  3.  Μαγγίρη Γεωργία 
 
 
Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ της  εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του  για  το 2ο θέμα 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 
 



Η επιχείρηση έγινε αποδέκτης μίας αίτησης του καταρτιζόμενου στο Δ.Ι.Ε.Κ. 
Αριδαίας κ. Καρυπίδη Δημήτριου του Αναστασίου, για  την εκτέλεση της πρακτικής 
άσκησης του με ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» στην επιχείρηση των 
Λουτρών. 
Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή 
μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4186/13 με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο 
φοιτούν,(παρ.5 άρθρο 23 Ν.4186/13, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την περίπτ. 
β΄της παρ.2 άρθρου 42 Ν.4386/16 και ΦΕΚ1245/11.04.2017 τεύχος Β΄). Για την 
υλοποίηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης ορίζεται ένας υπεύθυνος που 
αναλαμβάνει την εποπτεία του ασκούμενου. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης 
ορίζεται την 1η και 15η μέρα κάθε μήνα, έχει διάρκεια έως 960ώρες. Ο ασκούμενος 
τηρεί ωράριο έως 8 ώρες ημερησίως , 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Η επιχείρηση δεν θα 
έχει οικονομική επιβάρυνση, καθώς για την ασφάλιση των ασκούμενων στο ΙΚΑ 
μεριμνεί το Δ.Ι.ΕΚ.. Διακοπή της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει με 
πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και 
δηλώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ.  Η επιχείρηση θα τηρεί μηνιαίο δελτίο παρουσίας 
(παρουσιολόγιο), το οποίο θα συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον 
μαθητευόμενο.  
Η συγκεκριμένη ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας», κρίνεται σημαντική 
για την επιχείρησή μας, καθώς η έκταση της επιχείρησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο 
από δασικά δέντρα και φυτά. Ο ασκούμενος ενδεικτικά θα μπορεί να συνεισφέρει 
στην περιπολία και να παρατηρεί και εντοπίζει τυχόν παραβάσεις. Επιπλέον, θα 
μπορεί να συνεισφέρει στην καταγραφή και αναγνώριση των  μορφολογικών 
χαρακτηριστικών των δασικών φυτών (ποιοτική – ποσοτική καταγραφή). 
 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και 
ενημερώθηκε σχετικά με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και την αίτηση του κ. Καρυπίδη Δημήτριου  
 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στην Λουτρά Λουτρακίου Δήμου 
Αλμωπίας ΑΕ και αποδέχεται την αίτηση του κ. Καρυπίδη Δημήτριου του 
Αναστασίου, σπουδαστή του Δ.Ι.Ε.Κ Αριδαίας με την ειδικότητα του «Τεχνικός 
Δασικής Προστασίας». Ορίζεται ως έναρξη της πρακτικής άσκησης η 03-08-2020 
και  λήξη η 30-11-2020. 
 
Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο τη επιχείρησης για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες και τον ορίζει υπεύθυνο για την 
εποπτεία του ασκούμενου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 40/2020 
Αφού  συντάχθηκε  και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Τα Μέλη 
Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτρά  24/07/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


